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Consumo de haxixe é mais frequente nos jovens com mais escolaridade
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Por Romana Borja-Santos 21/10/2015 - 18:22 Estudo comparou comportamentos de risco com nível
de escolaridade de um grupo de jovens. Os maiores problemas ainda se encontram em quem tem
menos estudos. Miguel Madeira Os chamados comportamentos de risco, como suspensões na escola,
pertença a um gangue, envolvimento em lutas físicas ou condenações, são em geral mais frequentes
entre os jovens com menor escolaridade e que são filhos de pais que concluíram também poucos anos
de estudo. No entanto, há um caso em que os jovens com mais anos de estudo e filhos de pais com
mais habilitações se destacam: no consumo de haxixe ou marijuana. Aos 21 anos, quase 49% destes
jovens inquiridos para um trabalho assumiram que tinham já consumido este tipo de substâncias,
quando só 29% dos com menos escolaridade o tinham feito. As conclusões fazem parte do estudo
Reproduzir ou Contrariar o Destino Social?, que será apresentado nesta sexta-feira na Fundação
Champalimaud, em Lisboa, e que faz parte do projecto Epiteen24 (Epidemiological Health
Investigation of Teenagers in Porto). A investigação conta com uma amostra de 2942 pessoas
nascidas na década de 1900 e que em 2003/2004 frequentavam as escolas públicas e privadas do
Porto. O grupo tem sido acompanhado e inquirido aos 13 anos, 17, 21 e 24 anos, com os
investigadores a publicarem vários trabalhos ao longo dos anos. "Estamos habituados a associar os
níveis educacionais baixos a comportamentos de risco nos nossos estereótipos, mas isso nem sempre
acontece assim", adiantou ao PÚBLICO a socióloga Anália Torres, coordenadora do projecto e
professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. De acordo
com a investigadora, os dados recolhidos permitem perceber que também "a experimentação do
álcool aos 13 anos acontece mais nas classes médias e altas, por causa das redes de
interconhecimento", como estes jovens, em geral, "frequentaram mais festas e terem mais dinheiro".
"Nota-se que são os grupos mais escolarizados que tendem a ter mais prática de consumos", reitera.
No caso do haxixe, 49% dos jovens com mais escolaridade já experimentaram esta substância. O
valor mais baixo, de 29%, é encontrado nos participantes com menos estudos. Ainda assim, a maior
percentagem (56%) encontra-se nos filhos de pessoas com mais escolaridade mas que acabaram por
conseguir completar menos anos do que os pais. No entanto, Anália Torres ressalva que a esmagadora
maioria dos comportamentos de risco ainda estão, de facto, associados a níveis de escolaridade mais
baixos, tanto nos jovens que os praticam como nos seus pais. Já nos casos de níveis educacionais
mais altos, o estudo sublinha que a "a incidência de comportamentos de risco" está associada a
"estilos de vida que podem ser apelidados de 'recreativos', como o consumo de haxixe ou marijuana
aos 21 anos (ou, mais precocemente, aos 13 anos, na experimentação do consumo de álcool)". O
trabalho destaca, ainda, que os jovens que atingem uma menor escolaridade que os pais também
"apresentam ao longo da adolescência uma incidência comparativamente maior de comportamentos
de risco, pelo que parece relevante uma análise mais focalizada no enquadramento familiar ou em
variáveis individuais de saúde - como a saúde mental".
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